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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Μυτιλήνη, 28/ 06/ 2016

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
& ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ν-Α ΛΕΣΒΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης: 34050/2016

Περίληψη Διακήρυξης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Διενεργεί δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με συμπλήρωση τιμολογίου, σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά ομάδα ανταλλακτικών του
διαγωνισμού, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων
Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης».
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 69.600,00 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ 17%.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ισχύουν γενικά οι διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 18 του ΕΚΠΟΤΑ.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 5 της Διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 1.189,74 ευρώ για το σύνολο της προμήθειας ή ποσοστό
2% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ για το ολοκληρωμένο τμήμα για το οποίο δίδεται
προσφορά.
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση αντιγράφου της μελέτης, της Διακήρυξης
και λοιπών εγγράφων είναι 14 Ιουλίου 2016 και ώρα 15:00 μμ.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προσφορών είναι 15 Ιουλίου 2016
ημέρα Παρασκευή και ώρα από 09:45 πμ έως 10:00 πμ, στο Γραφείο Κίνησης του Δήμου Λέσβου στη
Μυτιλήνη, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Α’ όροφος, Τ.Κ.81100.
Ο χρόνος, ο τρόπος και η μορφή υποβολής των προσφορών περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 7 και 8
της Διακήρυξης. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια κατά τον συμφερότερο, κατά τη γνώμη του
τρόπο, δηλαδή να επιλέξει τα επιμέρους είδη από διαφορετικούς, κατά περίπτωση, προμηθευτές κατά ομάδα
του διαγωνισμού.
Τέλος, ο Δήμος Λέσβου διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση των ποσοτήτων και της δαπάνης της
προμήθειας έως και 30% εφ’ όσον το κρίνει σκόπιμο, ανάλογα με τις οικονομικές προσφορές των
διαγωνιζομένων και την οικονομική δυνατότητα του Δήμου, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό συμβατικό
ποσό δεν θα υπερβεί το όριο του πρόχειρου διαγωνισμού.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Κίνησης
του Δήμου στη Μυτιλήνη, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 1ος όροφος, Τ.Κ.81100, τηλέφωνο 22510-55637,
Fax 22510-27090.
Οι προσφορές θεωρούνται ότι ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους, εφόσον δεν αποκλειστούν
από την διαδικασία, για ένα τρίμηνο από την ημέρα του διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ

